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TOIMINTASUUNNITELMA 2013
1. Vuoden 2013 tavoite
Kyläyhdistyksemme säännöt kertovat:
Yhdistyksen tarkoituksena on koota alueellaan asuvat vakinaiset asukkaat sekä
kesäasukkaaat yhteistoimintaan kyläyhteisön hyväksi, edistää heidän hyvinvointiaan
ja viihtyvyyttään, vaalia kylän kulttuuriperintöä ja edistää kyläkulttuurin kehittymistä
sekä edistää maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee esityksiä kyläyhteisön olojen
parantamiseksi, järjestämällä tiedotus ja keskustelutilaisuuksia, järjestämällä
opintoretkiä esim. luontoon sekä kursseja ja kerhoja.
Yhdistys pyrkii olemaan aktiivisesti yhteydessä Salon kaupungin päättäjiin esim.
ympäristöä koskevissa asioissa ja siten vaikuttamaan asioiden päätöksentekoon.
Kyläyhdistys uudistaa toimintaansa: tänä vuonna tarjoamme kyläläisille ja
kesäasukkaille enemmän pieniä tapahtumia Lainerannassa. Madallamme kynnystä
tulla Lainerantaan: järjestämme kyläiltoja, joissa puhutaan erilaisista aiheista. Niitä
voivat olla kaikenlaiset naisia, miehiä ja nuoria kiinnostavat asiat, kuten esimerkiksi
terveys, luonto ja harrastukset.
Tavoittelemme lisää kävijöitä Lainerantaan. Haluamme lisätä vuorovaikutusta
kyläläisten ja kesäasukkaiden kesken ja vahvistaa yhteisöllisyyttä.

2. Toiminta
Kyläyhdistyksen toimintaa ovat saunatoiminta, kulttuuritoiminta ja ompeluseura.
Kyläillat ovat uusi säännöllinen tapahtuma.
Saunatoiminta tarjoaa mahdollisuuksia liikuntaan, virkistäytymiseen ja seurusteluun.
Talvi- ja kesäsauna lämpiävät vuoden aikana noin 40 kertaa. Talvisauna lämpiää
lokakuusta huhtikuuhun totuttuun tapaan lauantaisin kello 15 - 18. Kesäsauna lämpiää
keskiviikkoiltaisin kello 17 - 20 läpi kesän. Kesäsaunan yhteyteen järjestämme
heinäkuussa toimintaa ensisijaisesti lapsille, esimerkiksi onkiretki lautalla tai
kaarnaveneen veistämistä. Saunailtoina heitämme tikkaa – teemme tikkataululle
pysyvän telineen. Kesäsaunan lämmityksestä vastaisivat edelleen nuoret, joiden
palkkaukseen haemme tukea. Talvisaunassa myymme kahvia ja kahvileipää,
kesäsaunassa juomia ja jäätelöä.
Kulttuuritoiminta keskittyy Elotulet-kyläjuhlan suunnitteluun ja toteutukseen.
Vietämme Elotulia lauantaina 3.8. Lisäksi kokeilemme uutta tapahtumaa,
Elonkorjuuta vanhaan tapaan, elo-syyskuun vaihteessa. Se toteutetaan yhdessä kylän
maanviljelijöiden kanssa. Kulttuuritoiminnasta vastaa Jaana Joutsen.
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Ompeluseura tekee käsitöitä ja askartelee myyjäistuotteita. Ompeluseura kokoontuu
Pirjo Lehtisen johdolla. Käsitöitä ja muita tuotteita myydään muutamissa myyjäisissä
Kiskossa ja Salossa. Ompeluseuran virkistäytymiseen on varattu 200 euroa.
Kyläiltojen tavoitteena on tarjota kyläläisille ja kesäasukkaille uusia syitä tulla
Lainerantaan. Tilaisuudet ovat pääosin maksuttomia. Ohjelmassa on jonkin alueen
asiantuntijan tai harrastajan esitys tai opastus, kahvitarjoilu ja seurustelua.
Houkuttelemme kyläläisiä esimerkiksi terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät aiheilla
(muisti ja aivot, osteoporoosi tai ruokavalio), luontoaiheilla (esimerkiksi
luontokuvaaja) ja kulttuurilla (kirjallisuus tai elokuvat). Nuorten kyläillassa
esimerkiksi pelataan lautapelejä tai pleikkarilla. Ideoita keräämme kyläläisiltä ja
kesäasukkailta. Suunnitelmissa on noin kymmenen kyläiltaa.
Lainerannan siivouksesta huolehtivat Sinikka Salmi ja Tiina Isomäki.

3. Tapahtumat
Kuukausi
Tammikuu
Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu

Heinäkuu

Elokuu

Syyskuu
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Tapahtuma
• Talviuinti lauantaisin klo 15 – 18
• Kyläilta
• Talviuintia
• Säiden salliessa: ulkoilutapahtuma ja
makkaranpaistoa hiihtolomaviikolla
• Miesten kyläilta
• Talviuintia
• Kyläilta
• Pilkkikilpailu 23.3. klo 9 - 13
• Kevätkokous
• Talviuintia
• Naisten kyläilta
• Kevätsiivous sisällä ja ulkona
• Kesäsauna keskiviikkoisin klo 17 – 20
• Nuorten ja lasten kyläilta
• Juhannusaaton juhla 21.6. klo 18 – 20
• Kesäillan soutelua järvellä (lautta ja veneet)
kesäpäivän seisauksen jälkeen ke 26.6.
• Kesäsauna
• Kisko-päivät lauantaina 13.7.
• Rosvopaisti-ilta
• Miesten kyläilta
• Kesäsauna
• Elotulet 3.8. lauantaina
• Naisten kyläilta
• Elonkorjuutapahtuma Metolan pelloilla:
kauranleikkuuta vanhoilla työmenetelmillä ja
koneilla
• Syyssiivous sisällä ja ulkona

Vastuuhenkilö
Juhani Joutsen
Hallitus
Jaana Joutsen
Juhani Joutsen
Hallitus
Hallitus, Kari Rättö
Hallitus
Ompeluseura
Sinikka Salmi
Hallitus
Hallitus, kylän nuoret
Jaana Joutsen
Maritta Korpela

Ompeluseura
Hallitus
Hallituksen miehet
Jaana Joutsen
Ompeluseura
Jaana Joutsen ja Risto
Salmi
Sinikka Salmi
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Kuukausi
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu

Tapahtuma
• Talviuinti alkaa
• Kyläilta
• Syyskokous
• Kyläilta
• Joulujuhla 15.12. klo 12

Vastuuhenkilö
Juhani Joutsen
Hallitus
Hallitus
Hallitus
Hallitus

4. Kokoukset
Yhdistyksellä on vuosittain kaksi kokousta: kevätkokous ja syyskokous.
Kevätkokouksen asialistalla on tilinpäätöksen hyväksyminen. Syyskokous hyväksyy
toimintasuunnitelman ja talousarvion. Kutsumme kokouksiin kyläläisiä kertomaan
heitä kiinnostavista asioista.
Hallitus kokoontuu noin kymmenen kertaa vuodessa.

5. Talous
Kyläyhdistys kerää varansa kolmesta lähteestä: saunasta, tilavuokrauksesta ja
myyjäisistä. Lisäksi jäsenmaksut ovat tärkeitä taloudelle.
Saunan maksut säilyvät ennallaan.
Tilavuokraus on vilkastunut kesäisin. Tilavuokrausta markkinoidaan uusilla
nettisivuillamme. Lainerannan vuokra on edelleen 100 euroa, jäsenille 90 euroa.
Lisäksi vuokraamme esiintymislavaa sekä taitettavia pöytiä ja penkkejä.
Esiintymislavan vuokra on 100 euroa ensimmäiseltä vuorokaudelta ja sen jälkeen 70
euroa. Kuljetuksen kustannuksista sovitaan erikseen. Pöytäryhmän (pöytä ja kaksi
penkkiä) vuokra on viisi euroa. Pöytäryhmässä istuu 6 – 8 henkilöä ja pöytiä on
yhteensä kymmenen. Tilavuokrausta hoitaa Jaana Joutsen.
Myyjäisistä vastaa ompeluseura.
Kahtena viime vuonna kyläyhdistys on sijoittanut paljon erilaisiin hankintoihin (mm.
televisio, sälekaihtimet, kaapisto ja esiintymislava). Tänä vuonna emme suunnittele
suuria hankintoja, vaan keskitymme mökin huoltoon: mm. pesemme ja käsittelemme
terassin ja sen kaiteet. Korjaamme tieliittymää Lainerantaan.
Talousarviossa arvioidaan tuloiksi 8500 euroa ja menoiksi 8000 euroa.
Kyläyhdistyksellä on lainaa 1500 euroa. Hankkeesta odotamme saavamme avustusta
2735 euroa alkuvuoden aikana. Tarkoituksena on maksaa laina pois vuoden aikana.

6. Jäsenet
Jäsenmaksu säilyy 10 eurossa. Tavoitteena on edelleen saada uusia jäseniä.
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Kylille muuttavat uudet asukkaat ja kesäasukkaat toivotetaan tervetulleiksi. Heille
kerrotaan kyläyhdistyksen toiminnasta ja pyritään houkuttelemaan heitä mukaan
jäseniksi ja tapahtumiin.

7. Hallinto ja toimihenkilöt
Hallituksessa jatkavat vuonna 2011 valitut puheenjohtaja Jaana Joutsen ja viisi jäsentä
(Piia Aarnio, Maritta Korpela, varapuheenjohtaja, Timo Nurmela, Markku Pääkkönen
ja Risto Salmi). Sihteeri Piia Aarnio kirjoittaa pöytäkirjat ja rahastonhoitaja Markku
Pääkkönen hoitaa raha-asiat. Emäntä Pirjo Lehtinen hoitaa sovittujen tilaisuuksien
tarjoilua ja vetää ompeluseuraa. Hallitus nimeää tarpeen mukaan muita henkilöitä
erilaisiin tehtäviin.

8. Viestintä
Tiedotamme toiminnasta seuraavilla välineillä:
• Ensisijaisesti uusilla nettisivuillamme www.laineranta.fi, joita kehitetään
vähitellen vuoden aikana. Nettisivut antavat mahdollisuuden uusiin toimintoihin,
mm. sähköpostien lähettämiseen. Nettisivuja päivittää puheenjohtaja, mutta
tehtäviä jaetaan muillekin.
• Ilmoitustauluilla, joita on kymmenen eri puolilla kylää: Pitkäniementie,
Lehuniementie, Tilkkala, Lampola, Luhdantie, Ylipakka, Pommitie, Purolantie,
Lehtiläntie ja Lammijärven postilaatikot.
• Kyläkirjeillä, joita lähetetään kolme kertaa vuodessa: vuoden alussa jäsenmaksun
keräämiseksi, kesän alussa ja syksyn alussa. Kyläkirjeen voi pyytää myös
sähköpostina.
• Salon kaupunkitiedotteessa (kaikille avoimet tärkeimmät tapahtumat).
• Salon kaupungin nettisivuilla tapahtumakalenterissa (kaikille avoimet
tärkeimmät tapahtumat).

9. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
Pyrimme yhteistyöhön alueemme muiden toimijoiden ja Salon kaupungin päättäjien ja
virkamiesten kanssa. Yhteistyön muotoja ovat:
• Seuraamme kaupungin päätöksentekoa meille tärkeissä asioissa kuten
lähipalveluissa.
• Haemme kaupungilta yhdistyksille tarkoitettua avustusta.
• Osallistumme kaupungin tai muiden toimijoiden järjestämiin tilaisuuksiin, joiden
aihe on meille tärkeä.
• Osallistumme Naarjärven Suojeluyhdistyksen toimintaan. Olemme yhdistyksen
jäsen.
• Seuraamme ja osallistumme Varsinais-Suomen Kylät ry:n toimintaan. Olemme
yhdistyksen jäsen.
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